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YUNUS KAYA- SEÇKİN ÇELİK 
Sınavlara hazırlık sosyal medya platformlarımıza ve 
kaynaklarımızla ilgili detay bilgiye www.isgkitap.com 
sitemizden ulaşabilirsiniz. 

 

www.isgkitap.com SİTEMİZDE NELER VAR? 
-Kaynaklarımızla ilgili detay bilgi  
-Ders videoları ile ilgili detay bilgi 
-İsg tablo dünyası 
-Mevzuat güncelleme takibi 
-Mini denemeler 
-Normal denemeler 
-Çıkmış sorular 
-Sosyal medya platformları 
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MİNİ DENEME-8 
S1) Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına göre 
hesaplanır. Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, 17. maddeye göre hesaplanan aylık 
kazancının………… 'i oranında gelir bağlanır. Cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir?  
A)% 20   
B)% 10                  
C) % 70    
D)% 40    
E)% 50 
 
S2)5510 sayılı kanuna göre İşyerinin aynı il sınırları içinde Kurumun diğer bir ünitesinin görev 
alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, adres değişikliğinin bildirimi ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A)Adres değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterlidir. 
B)Adres değişikliğinin 10 gün içinde bildirilmesi yeterlidir. 
C)Adres değişikliği yapıldığı günün ertesi iş günü bildirilmelidir. 
D)Adres değişikliği en geç 7 gün içinde bildirilmelidir 
E)Adres değişikliği en geç 3 gün içinde bildirilmelidir 
 
S3) Yaşlılık Aylık bağlama oranı, sigortalının malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi geçen 
toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2 olarak uygulanır. Bu hesaplamada 360 
günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınır. Ancak aylık bağlama oranı ……'ı 
geçemez.Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
A)% 70    
B)% 90    
C)% 80    
D)% 30   
E)% 60 
 
S4) Aşağıdakilerden hangisi (WHO) dünya sağlık örgütü ile ilgili yanlış bilgidir? 
A)Sağlık alanında uluslararası nitelik taşıyan çalışmalarda yönetici ve koordinatör makam sıfatıyla 
hareket etmek. 
B)BM, İhtisas Kuruluşları, sağlık idareleri, meslek grupları ve keza uygun görülecek diğer örgütlerle fiili 
bir işbirliği kurmak ve sürdürmek. 
C)Hükümetlere, istek üzerine, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için yardım yapmak. 
D)BM’in isteği üzerine, manda altındaki ülkeler halkı gibi özelliği olan topluluklara sağlık hizmetleri 
götürmek ve acil yardımlar yapmak ya da bunların sağlanmasına yardım etmek. 
E)DSÖ Anayasası’nın yürürlüğe girdiği  17 Nisan her yıl "Dünya Sağlık Günü" olarak kutlanmaya 
başlanmıştır. 
 
S5) Aşağıdakilerden hangisi İLO'nun temel sözleşmelerinden değildir? 
A)No.29 Zorla Çalıştırma Sözleşmesi  
B)No.87 Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesi  
C)No.98 Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi  
D)No.100 Eşit Ücret Sözleşmesi  
E)81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi  
 

 

https://www.turkcebilgi.com/7_nisan
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S6) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği kapsamında  hizmet veren kişi veya kurumların 
belgelerinin askıya alınma veya iptali ile ilgili itirazlar aşağıdaki  kuruluşlardan hangisine yapılır? 
A)İtiraz komisyonu    
B)İş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü 
C)Sosyal güvenlik kurumu  
D)Rehberlik ve teftiş kurulu başkanlığı 
E)Çalışma ve İşkurumu İl Müdürlüğü 
 
S7) Onaylı defter hangi kurumlar tarafından onaylanır? 
A)Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya Noter 
B)İş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü veya Valilik 
C)Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri , noter veya İş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü 
D)İŞGÜM veya İş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü 
E)OSGB veya İsgb 
 
S8) Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekli olmayan hallerde 
işveren, görevlendirdiği kişi veya OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacı ile 50 ve daha 
fazla çalışanı olan işyerlerinde İşyeri hekimi ile diğer sağlık personeline ve iş güvenliği 
uzmanına aşağıdaki imkanların hangisini sağlamalıdır? 
l---8 metrekareden az olmamak üzere toplam iki oda temin eder. 
ll--İşyerinde ayrıca acil durumlarda çalışanların en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere 
uygun araç bulundurulur. 
lll-İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetini etkin 
verebilmesi için çalışma süresince kullanılmak üzere uygun bir yer sağlar. 
A)l-ll            
B)l-lll       
C)ll-lll               
D)l-ll-lll             
E)Yalnız lll 
 
S9) Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB)kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için aşağıda 
verilenlerden hangisi yanlıştır? 
A)OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az birİşyeri 
hekimi, İş güvenliği uzmanı diğer sağlık personeli, istihdamı zorunludur. 
B)OSGB’lerde tam süreli görevlendirilenler, başka bir OSGB’de veya işyerinde aynı ünvanla veya 
Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında eğitici ünvanıyla görev alamaz 
C)OSGB’ler, işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere en az 8 metrekarelik oda  zorunludur. 
D)OSGB’ler kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir.  
E)Niteliği gereği birden fazla ilde yürütülmesi gereken raylı sistem, yol ve nakil hattı inşası veya bakımı 
ve onarımı gibi işlerde hizmet alınan OSGB’nin işin yapıldığı illerden herhangi birisinde yetkilendirilmiş 
olması yeterlidir. 
 
S10) İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görevlendirilen işyeri 
hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken kayıtlardan bazıları  OSGB'ler 
tarafından arşivlerinde saklı tutulur.Aşağıdakilerden hangisi bu belgelerden değildir?  
A)Onaylı defter suretleri                                     B)Yıllık çalışma planı  
C)Yıllık değerlendirme raporu suretleri       D)Çalışanlara verilen İSG eğitimlerine dair kayıtlar  
E)Çalışanların adres ve kimlik bilgileri 
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BAŞKA PLATFORM VE ŞAHİSLARLA PAYLAŞILMASI YASAKTIR. AKSİ TAKDİRDE YASAL İŞLEM 
BAŞLATIKLACAKTIR. 
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